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Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

ändring och utvidgning av naturreservatet Tromtö i 

Ronneby kommun  
 

beslutad den 20 maj 2011. 

 

Utkom från trycket 

den 26 maj 2011 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 

utvidga naturreservatet Tromtö till att omfatta det område som avgränsats på 

bifogad karta (bilaga 1).  

 

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken (MB), beslutet 

om bildande av Tromtö naturreservat 1982-06-10 (dnr 11.1211-170-80) för 

den s k fruktträdgården i anslutning till Tromtö herrgård (se bilaga 3) samt 

för del av befintlig tomtmark invid Hasslövägen i reservatets västra kant. 

 

Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken 

samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

mm om nya föreskrifter enligt nedan för naturreservatet. 

 

Länsstyrelsens beslut om bildande av fågelskyddsområde, enligt 14 § 

naturvårdslagen och 15 § naturvårdsförordningen, 1985-03-28 (dnr 11.122-

870-83), 1992-05-21 (dnr 231-1278-92) och 1997-04-30 (dnr 231-2863-97) 

upphävs inom reservatsområdet. 

 

De reservatsföreskrifter som angetts i länsstyrelsens ovan nämnda beslut 

1982-06-10 samt vad som i beslutet bestämts om naturreservatets vård och 

förvaltning skall upphöra att gälla när detta beslut vunnit laga kraft. 

 

 

  

Nytt syfte med naturreservatet Tromtö är att: 

1. Bevara biologisk mångfald på land och i marin miljö:   

 På landskapsnivå – bevara variationen i ett större lövskogsområde 

med god tillgång på gamla ekar, betade skogar med lång 

beteskontinuitet, ädellövhage och äldre bokskog.  
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 På landskapsnivå - vattenområdena ska vara naturliga ekosystem 

utan lokal påverkan.  

 På landskapsnivå – bevara variationsrika brackvattenekosystem i 

Karlskronaskärgården med stora grunda vikar och mjuka bottnar 

med kärlväxtvegetation, kransalger, hårda bottnar och Lövegrund 

med blåstångbälten.  

 På samhällsnivå – bevara variation av växt- och djursamhällen 

inom de olika naturtyperna.  

 På artnivå – bibehålla det mycket stora antalet rödlistade arter och 

andra för Blekinge ovanliga arter i området.  

 På genetisk nivå – att bevara en god genetisk variation hos 

rödlistade och andra för Blekinge ovanliga arter i området.  

 

2. vårda och bevara värdefulla naturmiljöer: 

 För arter som ingår i Natura 2000-området och som fortplantar 

sig, rastar och/eller uppehåller sig över vintern i området. 

 

3. Återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer: 

 att återställa och nyskapa lövskog på granplanterade ytor och där 

granen självföryngrat sig genom att självföryngra lövskog.  

 att våtmarken på den tidigare åkern är en lämplig sjö- och 

vadarfågellokal där fåglar kan häcka. 

 

4. Med beaktande av naturvärdena vårda värdefulla kulturhistoriska 

lämningar 

 gångsystemet i den engelska parken bevaras. 

 Forn- och kulturminnena vårdas. 

 

5. För det rörliga friluftslivet:  

 med beaktande av punkterna 1-3 ovan, tillgodose behovet av 

parkeringsplatser, rastplatser, stigar, vandringsleder och 

förtöjningsplatser vid befintlig brygga på Ivö. 

 

Reservatsföreskrifter 
Med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen 

följande:  

 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 

att använda mark och vattenområde inom reservatet.  

 

Det är förbjudet att inom reservatet: 

1. uppföra ny byggnad, vindkraftverk, foderanläggning eller andra 

anläggningar.  

2. anlägga väg, brygga, kaj, pir eller båthamn.  

3. uppföra mast, antenn eller liknande anordning.  

4. anlägga luft-, mark- eller sjöledning. 

5. bedriva fiskodling eller vattenbruk. 

6. bedriva täkt, spränga, gräva, schakta, dränera, utfylla, muddra eller 

tippa. 

7. lägga igen öppna diken eller dika. 

8. avverka skog eller bortföra torra träd eller stubbar. 

9. lagra ved som ska flisas eller virke i naturreservatet under 
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vedinsekternas viktigaste flygtid (april-juli). 

10. plantera eller så träd, buskar eller andra växter. 

11. inplantera för området främmande växt- eller djurart. 

12. utfordra vilda djur annat än i samband med vildsvinsjakt.  

13. låta viltstammarna bli så stora att de orsakar betydande skador på 

naturvärden, jordbruket eller intilliggande tomtmark. 

14.  använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra 

handelsgödsel. 

15. använda parasitbekämpningsmedel som utsöndras med spillningen i 

form som är skadlig för insekter, t.ex. avermectiner till djur som går 

på naturbetesmark. 

16. anordna eller upplåta vattenområde för bojförtöjning. 

 

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken för ägare och innehavare av 

särskild rätt till fastigheter som ingår i reservatet 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter förpliktas tåla att 

följande anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas:  

1. utmärkning av reservatets gränser och uppsättning av 

informationstavlor.  

2. utförande och underhåll av parkeringsplats, vandringsleder, spångar 

på fuktiga stigavsnitt, rastplatser, toalettbyggnad på Ivö, eldstäder, 

brygga på Ivö och andra liknande anläggningar eller anordningar 

enligt bifogad karta (bilaga 3).  

3. avverkning och uppkapning av farliga träd som kan falla in på 

tomtmark, markerad stig eller ut på väg.  

4. genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt mark- 

och vattenförhållanden. 

5. skyddsjakt på predatorer (t.ex. mink och vildsvin) som väsentligen 

stör fågellivet eller andra naturvärden. 

6. röjning av gran inom naturreservatet.  

7. lagring av ris som ska flisas och/eller ved/virke får ske under 

perioden augusti till mars.  

8. röjning av vedartade växter som kan skada kultur- och fornlämningar 

och för att synliggöra lämningarna. 

9. röjning av igenväxningsvegetation i kantzoner mot åker, slåtter- och 

betesmarker samt flyttning av lågor ut från odlingsmarken.  

10. rensning av diken som avvattnar åker, betesmark eller diken från 

områden utanför reservatet. 

11. underhåll av invallning av åkermark med pumputrustning. 

12. frihuggning/röjning av gångsystemet i den engelska parken och till 

badhuset i delområde 1a och av de stenbroade vägarna i område 1e. 

13. röjning av hästkastanj i område 2b. 

14. röjning av ung lönn i område 3e, röjning av all björk och högvuxna 

enbuskar samt alla buskar på strandängarna på Utö (område 4e). 

15. röjning av vegetation av igenväxningskaraktär i område 3g, 4a-b, 4e, 

5a-e och 6a-c. 

16. röjning av veketåg på små strandavsnitt i område 6a-c i syfte att 

gynna vadarfåglar. 

17. bränning av tjock förna i område 4e utanför fåglarnas 

häckningssäsong.  

18. rensning av dammar, dock högst en tredjedel vid varje tillfälle, med 

minst 5 års mellanrum. 
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19. punktåtgärder i form av röjning eller ringbarkning i syfte att gynna 

spärrgreniga träd i område 1a, 3a-e .  

20. punktåtgärder i huvudsak genom ringbarkning i syfte att gynna 

spärrgreniga träd, torrakor och högstubbar i område 1b-h, 2a-c. 

21. gallring och luckröjning av i huvudsak bok runt äldre spärrgrenig ek, 

spridda aplar och torrträd i område 2d. 

22. försiktig gallring av unga friska träd mellan stigen och Tromtöfjärden 

där viss utsikt redan finns på Utsiktsberget i skötselområde 1a. 

23. skapande av små luckor: 1) i jämnåriga bokbestånd med ringbarkning 

och skapande av högstubbar samt 20 torrakor av friska, medelgamla 

och högstammiga ej senvuxna träd som saknar värdefull 

kryptogamflora i område 1g. 2) där gran röjts bort, eller genom 

avverkning av några unga träd av främst bok i område 3b-d, 3h. 

24. röjning/avverkning av liggande enar på gräs- eller ljungbevuxen mark 

samt av enar som växer intill lövträd i område 1c-d. 

25. gallring av täta bokbestånd, med stammar tunnare än Ø 10 cm, i täta 

bokföryngringar i område 2b.  

26. gallring av unga träd med 10-20 års intervall i område 3d-e. 

27. årligt bete på Ringholmens NV udde område 1b vid Templet, Stora 

Gärde område 3a-d samt områdena 3g-h, 4a-b, 4e och 6a-c. 

28. bete minst vart annat år i område 3e, 4c-d. 

29. beteshävd av Tummaholmen 3f   

30. årlig slåtter och efterbete i område 5a-e och 6a-c alternativt årlig 

betesdrift i område 5a-d och 6a-c.  

31. anläggande av häckningsöar omgivna av djupare vatten, i 

översvämmade delar av område 6a-b. 

 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och 

vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt i reservatet   
 

Det är förbjudet att inom reservatet: 

1. skada mark eller bottnar i vattenområdena.   

2. skada stenmurar eller odlingsrösen.  

3. otillbörligt störa djurlivet.  

4. bortföra eller skada fågelbo. 

5. skada växande eller döda träd och buskar.  

6. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar. 

7. medföra lös hund annat än vid jakt  

8. rida eller cykla annat än på väg eller för ändamålet markerade stigar. 

9. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil. På nordöstra udden av Ivö 

inom 100m från stranden är det tillåtet att tälta max 3 nätter i sträck. 

10. göra upp eld, använda campingkök annat än i anvisad eldplats. 

11. använda engångsgrillar. 

12. framföra farkost framdriven med vattenjetdrift i område markerat på 

sjökortet som är grundare än 3 m (= innanför 3 m kurvan i sjökortet) 

annat än vid direkt färd till/från brygga.   

13. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper 

eller reproduktionsmiljöer skadas. 

14. Till skydd för häckande fågel på öarna Tummaholmen, Lilla Ekeskär, 

Stora Ekeskär och Utö gäller särskilda föreskrifter för tiden 1 april till 

15 juli och avser förbud att färdas eller uppehålla sig på öarna och 

inom ett vattenområdet närmare än 50 m från stränderna 

15. Till skydd för häckande fågel på Råholmarna gäller särskilda 
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föreskrifter för tiden 1 februari till 15 augusti och avser förbud att 

färdas eller uppehålla sig på Västra och Östra Råholmen eller sundet 

däremellan samt ett vattenområde norr och söder därom som märks ut 

med bojar. Företrädare för Sjöscoutkåren af Chapman har rätt att via 

bryggan på nordöstra delen av Östra Råholmen kortvarigt besöka sin 

anläggning för tillsyn. 

 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

1. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning. 

2. nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på 

naturen eller på allmänhetens friluftsliv.   

3. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed 

jämförlig anordning. 

 
Föreskrifterna under A skall inte utgöra hinder för att 

 använda sig av nyttjanderätter och servitut eller att underhålla och 

reparera befintliga ledningsnät enligt gällande servitut och 

nyttjanderätter. Erforderliga tillstånd skall alltid sökas/inhämtas från 

länsstyrelsen vid varje tillfälle när luftledning byts mot jordkabel. 

 underhåll, modernisering och reparationer av sjömärken och övriga 

installationer i och för farled inom vattenområdet.  

 

Föreskrifterna i A och C ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra eller 

låta utföra de åtgärder som erfordras för reservatets skötsel.    

 

Föreskrifterna 1-13 under C ska inte utgöra hinder för  

1. innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rätt 

att utnyttja sina rättigheter.  
2. röjning av befintliga vägar och ledningsgator efter samråd med 

länsstyrelsen. 
 

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 

föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 

betydelse för syftena med reservatet är bl a: 

 7 kap. 28 a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva 

verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 

naturmiljön i ett Natura 2000-område.   

 föreskrifterna i lagen (1998:950) om kulturminnen.  

 

 

 

 

 

GUNVOR ENGSTRÖM 

 

  LARS-GÖRAN OLSÉN 


